
 

 

 

 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų  

renginiai bei parodos 2022 m. spalio mėn. 
 

 

VYDŪNO VIEŠOJI BIBLIOTEKA 

(Jaunimo g. 3, Pagėgiai) 

Skyrius 
Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

Biblioteka 3-31 d. Menininkės Irenos Šarkuvienės 

(Švėkšna) piešinių paroda „Senieji 

geležiniai kryžiai – originaliai išlikę“ 

Kryždirbystės tradicijų puoselėjimui ir 

senosios kultūros paveldo išsaugojimui 

bei populiarinimui. 

Skaitytojų 

aptarnavimo 

skyrius 

3-14 d. Tradicinis piešinių konkursas 

ikimokyklinio amžiaus vaikams ir  

1-4 kl. mokiniams „Akimirka su 

augintiniu“ 

Gyvūnų gerovės metams ir Pasaulinei 

gyvūnų globos dienai paminėti. 

3-14 d. Fotomenininko Arturo Valiaugos 

(Vilnius) fotografijos darbų paroda  

„J. Bobrovskio Lietuva: abipus 

Nemuno, tarp Rytų ir Vakarų“ 

Vokiečių rašytojo, poeto Johaneso 

Bobrovskio 105-osioms gimimo 

metinėms paminėti. 

3-19 d. Pagėgių savivaldybės meno ir sporto 

mokyklos mokinių kūrybos darbų paroda 

„Spalvotas pavasaris“ 

Jaunosios kartos meninių gebėjimui 

skatinimui. 

3-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Apimti 

pasaulį, priglaust prie širdies...“ 

Poeto, profesoriaus, kunigo Jono 

Mačiulio (slapyv. – Maironis)  

160-osioms gimimo metinėms paminėti. 

3-31 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda 

suaugusiems „Prisiminimai – tai mūs 

gyvenimo kelionė“ 

Mažosios Lietuvos gyventojų genocido 

dienai paminėti. 

3-31 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams 

„Pabirusių žodžių mieste...“ 

Poetės Ramutės Girkontaitės 80-ies 

metų sukakčiai paminėti. 

10-13 d. 

10.00 val. 

Kūrybinių dirbtuvių ciklas įvairaus 

amžiaus vaikams „Kūrybinis kodas – 

85“ 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios 

bibliotekos įkūrimo 85-erių metų 

jubiliejui paminėti. 

13 d. 

16.00 val. 

Virtualus kino seansas vyresniųjų klasių 

moksleiviams ir suaugusiems „Namai iš 

šukių“ 

2022 m. tarptautinio žmogaus teisių 

dokumentinių filmų festivalio 

„Nepatogus kinas“ populiarinimui. 

18 d.  

14.00 val. 

Virtualus kino seansas vyresniųjų klasių 

moksleiviams ir suaugusiems „Tai, kas 

lieka kelyje“ 

2022 m. tarptautinio žmogaus teisių 

dokumentinių filmų festivalio 

„Nepatogus kinas“ populiarinimui. 

19 d. 

12.00 val. 

Virtualus kino seansas 5-8 kl. mokiniams 

ir jaunimui „Istorijos iš dušo“ + „Tai 

aš“ 

2022 m. tarptautinio žmogaus teisių 

dokumentinių filmų festivalio 

„Nepatogus kinas“ populiarinimui. 

19 d. 

17.00 val. 

Lietuvos fotomenininkų ir Lietuvos 

žurnalistų sąjungų nario, 

Tarptautinės meninės fotografijos 

federacijos fotografo menininko, 

meno kūrėjo Alberto Švenčionio 

(Kaunas) fotografijos darbų parodos 

„Sugrįžti spinduliu begalinės 

šviesos“ atidarymas 

Mažosios Lietuvos dramaturgo, 

rašytojo, publicisto, filosofo, 

chorvedžio, švietėjo, kultūros veikėjo 

Vydūno (tikr. Vilhelmas Storostas) 

perlaidojimo Bitėnų kapinaitėse  

31-osioms metinėms paminėti. 

19-31 d.  Lietuvos fotomenininkų ir Lietuvos 

žurnalistų sąjungų nario, 

Tarptautinės meninės fotografijos 

Mažosios Lietuvos dramaturgo, 

rašytojo, publicisto, filosofo, 

chorvedžio, švietėjo, kultūros veikėjo 



federacijos fotografo menininko, 

meno kūrėjo Alberto Švenčionio  

(Kaunas) fotografijos darbų paroda 

„Sugrįžti spinduliu begalinės šviesos“ 

Vydūno (tikr. Vilhelmas Storostas) 

perlaidojimo Bitėnų kapinaitėse  

31-osioms metinėms paminėti. 

20-31 d. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios 

bibliotekos organizuoto piešinių 

konkurso „Akimirka su augintiniu“ 

darbų paroda 

Gyvūnų gerovės metams ir Pasaulinei 

gyvūnų globos dienai paminėti. 

20-31 d. Šilutės meno mokyklos Kintų filialo 

mokinių kūrybinių darbų paroda „Jūros 

dugnas“ 

Jaunosios kartos kūrybiškumo 

skatinimui. 

21 d. 

16.00 val. 

Virtualus kino seansas vyresniųjų klasių 

moksleiviams ir suaugusiems „Piknikas 

Morijoje“ 

2022 m. tarptautinio žmogaus teisių 

dokumentinių filmų festivalio 

„Nepatogus kinas“ populiarinimui. 

27 d. 

14.00 val. 

Virtualus kino seansas vyresniųjų klasių 

moksleiviams ir suaugusiems „Šiaurinė 

srovė“ 

2022 m. tarptautinio žmogaus teisių 

dokumentinių filmų festivalio 

„Nepatogus kinas“ populiarinimui. 
 

 

 

 

 

RENGINIAI BEI PARODOS  

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS VYDŪNO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS FILIALUOSE: 

KENTRIŲ FILIALE 

Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  3-31 d. Kraštietės, buvusios bibliotekininkės Nijolės 

Žilinskienės (Vėlaičių k., Pagėgių sav.) siuvinėtų 

paveikslų paroda „Spalvingos raštų istorijos...“  

Tautodailės tradicijų puoselėjimui ir 

sklaidai. 

2.  3-31 d.  Virtuali įvairaus amžiaus jaunųjų bibliotekos 

lankytojų fotografijų ir piešinių paroda 

„Fotografuok ir piešk savo mažuosius 

draugus!“, publikuojama Kentrių bibliotekos 

„Facebook“ puslapyje ir Pagėgių savivaldybės 

Vydūno viešosios bibliotekos interneto svetainėje 

Gyvūnų gerovės metams ir Pasaulinei 

gyvūnų globos dienai paminėti. 

3.  3-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Tautos 

atmintis ir išmintis Maironio poezijoje 

prabyla...“ 

Poeto, profesoriaus, kunigo Jono 

Mačiulio (slapyv. – Maironis)  

160-osioms gimimo metinėms paminėti. 

4.  3-31 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Kelionė 

po nuotykių šalį..!“ 

Švedų rašytojo Hanso Petersono  

100-osioms gimimo metinėms paminėti. 

5.  21 d.  

15.00 val. 

Literatūrinė popietė suaugusiems „Didinga ir  

gili – Vinco Krėvės kūryba tauri“ 

Prozininko, dramaturgo, lietuvių 

literatūros klasiko, literatūrinio 

folklorizmo pradininko, istorinių veikalų 

kūrėjo, profesoriaus, politinio veikėjo 

Vinco Krėvės-Mickevičiaus 140-osioms 

gimimo metinėms paminėti. 

6.  21 d. 

16.00 val. 

Virtualus kino seansas vyresniųjų klasių 

moksleiviams ir suaugusiems „Piknikas 

Morijoje“ 

2022 m. tarptautinio žmogaus teisių 

dokumentinių filmų festivalio 

„Nepatogus kinas“ populiarinimui. 

7.  27 d. 

14.00 val. 

Virtualus kino seansas vyresniųjų klasių 

moksleiviams ir suaugusiems „Šiaurinė srovė“ 

2022 m. tarptautinio žmogaus teisių 

dokumentinių filmų festivalio 

„Nepatogus kinas“ populiarinimui. 

LUMPĖNŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  3-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Žvilgsnis į 

Lietuvos Konstituciją“  

Konstitucijos dienai paminėti. 



2.  3-31 d. Buvusios Pagėgių savivaldybės Stoniškių 

pagrindinės mokyklos mokinių (mokytoja – 

Liucija Bungardienė) dailės darbų paroda 

„Lietuva – spalvinga, brangi ir... sava!“  

Lietuvos jaunimo metams paminėti bei 

jaunosios kartos kūrybiškumui skatinti. 

3.  3-31 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Raidelės, 

subyrėjusios į Ramutės Girkontaitės knygeles“ 

Poetės Ramutės Girkontaitės 80-ies metų 

sukakčiai paminėti. 

4.  12 d. 

12.00 val. 

Virtualus kino seansas įvairaus amžiaus vaikams 

„Vanduo, vėjas, dulkės, duona“ + „Daugiau nei 

atsimenu“  

2022 m. tarptautinio žmogaus teisių 

dokumentinių filmų festivalio 

„Nepatogus kinas“ populiarinimui. 

5.  24 d. 

15.00 val. 

Informacinė-edukacinė popietė 5-8 kl. mokiniams 

„Mano diena informacinių technologijų 

apsuptyje“ 

Pasaulinei informacinių technologijų 

dienai paminėti. 

6.  27 d. 

14.00 val. 

Virtualus kino seansas vyresniųjų klasių 

moksleiviams ir suaugusiems „Šiaurinė srovė“ 

2022 m. tarptautinio žmogaus teisių 

dokumentinių filmų festivalio 

„Nepatogus kinas“ populiarinimui. 

NATKIŠKIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  3-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Žmogaus ir 

tautos laisvei pašvęsta kūryba“ 

Prozininko, dramaturgo, lietuvių 

literatūros klasiko, literatūrinio 

folklorizmo pradininko, istorinių veiklų 

kūrėjo, profesoriaus, politinio veikėjo 

Vinco Krėvės-Mickevičiaus 140-osioms 

gimimo metinėms paminėti. 

2.  3-31 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams 

„Susipažinkite: Pieteris nuotykiautojas!“ 

Švedų rašytojo Hanso Petersono  

100-osioms gimimo metinėms paminėti. 

3.  4 d. 

15.00 val. 

Literatūrinė-muzikinė popietė 1-4 kl. mokiniams 

„Per žinių jūrą – į žydinčią ateitį“ 

Tarptautinei mokytojų dienai ir 

Tarptautinei muzikos dienai paminėti. 

4.  5-31 d. Įvairias klases lankančių bibliotekos skaitytojų 

piešinių paroda „Aš ir mano augintinis – rudens 

mozaikoje“ 

Gyvūnų gerovės metams ir Pasaulinei 

gyvūnų globos dienai paminėti. 

5.  18 d.  

14.00 val. 

Virtualus kino seansas vyresniųjų klasių 

moksleiviams ir suaugusiems „Tai, kas lieka 

kelyje“ 

2022 m. tarptautinio žmogaus teisių 

dokumentinių filmų festivalio 

„Nepatogus kinas“ populiarinimui. 

6.  27 d. 

14.00 val. 

Virtualus kino seansas vyresniųjų klasių 

moksleiviams ir suaugusiems „Šiaurinė srovė“ 

2022 m. tarptautinio žmogaus teisių 

dokumentinių filmų festivalio 

„Nepatogus kinas“ populiarinimui. 

PIKTUPĖNŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  3-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Nuvilnija 

metai, bet eilės išlieka atminty...“ 

Poeto, profesoriaus, kunigo Jono 

Mačiulio (slapyvardis – Maironis)  

160-osioms gimimo metinėms paminėti. 

2.  3-31 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Ką 

šnabžda rudenėlis į ausį?“ 

Poetės, poezijos kūrinių vaikams autorės 

Ramutės Girkontaitės 80-ies metų 

sukakčiai paminėti. 

3.  3-31 d. Kraštotyrinė fotografijų paroda iš buvusios 

Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės 

mokyklos archyvo „O laikas vis skuba, bet 

atmintis lieka“  

Tarptautinei mokytojų dienai paminėti. 

4.  26 d. 

12.00 val. 

Virtualus kino seansas įvairaus amžiaus vaikams 

„Meškos problema“ + „Du medžiai Jeruzalėje“ 

2022 m. tarptautinio žmogaus teisių 

dokumentinių filmų festivalio 

„Nepatogus kinas“ populiarinimui. 

5.  26 d.  

13.00 val. 

Literatūrinis vidudienis įvairaus amžiaus vaikams 

„Apie vaikus ir rudenio paukščius“  

 

Poetės Ramutės Girkontaitės 80-ies metų 

sukakčiai paminėti. 



6.  27 d. 

14.00 val. 

Virtualus kino seansas vyresniųjų klasių 

moksleiviams ir suaugusiems „Šiaurinė srovė“ 

2022 m. tarptautinio žmogaus teisių 

dokumentinių filmų festivalio 

„Nepatogus kinas“ populiarinimui. 

STONIŠKIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  3-31 d. 

 

Tatjanos Petravičienės (Šilutė) kūrybos darbų 

paroda „Spalvose atgyja gyvenimas“ 

Vaizduojamojo meno sklaidai. 

2.  3-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Ir šlovės, ir 

garbės, ir žinojimo reikia...“ 

 

Prozininko, dramaturgo, lietuvių 

literatūros klasiko, literatūrinio 

folklorizmo pradininko, istorinių veikalų 

kūrėjo, profesoriaus, politinio veikėjo 

Vinco Krėvės-Mickevičiaus 140-osioms 

gimimo metinėms paminėti. 

3.  3-31 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Kviečia 

atversta knygelė“ 

Poetės Ramutės Girkontaitės 80-ies metų 

sukakčiai paminėti. 

4.  13 d. 

16.00 val. 

Virtualus kino seansas vyresniųjų klasių 

moksleiviams ir suaugusiems „Namai iš šukių“ 

2022 m. tarptautinio žmogaus teisių 

dokumentinių filmų festivalio 

„Nepatogus kinas“ populiarinimui. 

5.  18 d. 

16.00 val. 

Poezijos vakaras suaugusiems „Bėga tos dienos 

kaip vandenys upės“ 

Poeto, profesoriaus, kunigo Jono 

Mačiulio (slapyv. – Maironis)   

160-osioms gimimo metinėms paminėti. 

6.  27 d. 

14.00 val. 

Virtualus kino seansas vyresniųjų klasių 

moksleiviams ir suaugusiems „Šiaurinė srovė“ 

2022 m. tarptautinio žmogaus teisių 

dokumentinių filmų festivalio 

„Nepatogus kinas“ populiarinimui. 

ŠILGALIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  3-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Maironio 

jautri ir nuoširdi lyrika“ 

Poeto, profesoriaus, kunigo Jono 

Mačiulio (slapyv. – Maironis)  

160-osioms gimimo metinėms paminėti. 

2.  3-31 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Kas 

suteikia daug džiaugsmo?...“ 

Gyvūnų gerovės metams ir Pasaulinei 

gyvūnų globos dienai paminėti. 

3.  3-31 d. Dailės pedagogės, kraštietės Dainos Biliūnaitės 

(Kaunas) dailės darbų paroda „Sveika, Gimtine!“ 

Vaizduojamojo meno ir kraštiečių 

kūrybos sklaidai. 

4.  21 d. 

15.00 val. 

 

Poezijos valanda suaugusiems „Poeto žodis 

paprastas ir išmintingas...“ 

Poeto, profesoriaus, kunigo Jono 

Mačiulio (slapyv. – Maironis)  

160-osioms gimimo metinėms paminėti. 

5.  21 d.  

16.00 val. 

Virtualus kino seansas vyresniųjų klasių 

moksleiviams ir suaugusiems „Piknikas 

Morijoje“ 

2022 m. tarptautinio žmogaus teisių 

dokumentinių filmų festivalio 

„Nepatogus kinas“ populiarinimui. 

6.  27 d. 

14.00 val. 

Virtualus kino seansas vyresniųjų klasių 

moksleiviams ir suaugusiems „Šiaurinė srovė“ 

2022 m. tarptautinio žmogaus teisių 

dokumentinių filmų festivalio 

„Nepatogus kinas“ populiarinimui. 

VILKYŠKIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  3-31 d. Fotomenininko Igno Inciaus (Pagėgiai) 

fotografijos darbų paroda „Pagėgiškiai... Saulius“ 

Kraštiečių kūrybos sklaidai. 

2.  3-31 d. Literatūrinė paroda 9-12 kl. mokiniams ir 

suaugusiems „Dainavos šalis – kūrybinio 

įkvėpimo šaltinis“ 

Prozininko, dramaturgo, lietuvių 

literatūros klasiko, literatūrinio 

folklorizmo pradininko, istorinių veikalų 

kūrėjo, profesoriaus, politinio veikėjo 

Vinco Krėvės-Mickevičiaus 140-osioms 

gimimo metinėms paminėti. 

 



3.  3-31 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Kalba, 

kultūra,  mentaliteto išskirtinumas, didingumas 

paprastume...“ 

Poeto, profesoriaus, kunigo Jono 

Mačiulio (slapyvardis – Maironis)  

160-osioms gimimo metinėms paminėti. 

4.  4 d.  

11.00 val. 

Kūrybinės dirbtuvėlės ikimokyklinio amžiaus 

vaikams „Papuošk savo mylimuką“ 

Gyvūnų gerovės metams ir Pasaulinei 

gyvūnų globos dienai paminėti. 

5.  10-31 d. Vaikų kūrybinių dirbtuvėlių „Papuošk savo 

mylimuką“ darbų paroda 

Gyvūnų gerovės metams ir Pasaulinei 

gyvūnų globos dienai paminėti. 

6.  18 d.  

14.00 val. 

Virtualus kino seansas vyresniųjų klasių 

moksleiviams ir suaugusiems „Tai, kas lieka 

kelyje“ 

2022 m. tarptautinio žmogaus teisių 

dokumentinių filmų festivalio 

„Nepatogus kinas“ populiarinimui. 

7.  20 d.  

10.00 val. 

Interaktyvūs užsiėmimai senjorams 

„Informacinių technologijų naujienos ir aš...“ 

Pasaulinei informacinių technologijų 

plėtros dienai paminėti. 

8.  26 d. 

12.00 val. 

Virtualus kino seansas įvairaus amžiaus vaikams 

„Meškos problema“ + „Du medžiai Jeruzalėje“ 

2022 m. tarptautinio žmogaus teisių 

dokumentinių filmų festivalio 

„Nepatogus kinas“ populiarinimui. 

ŽUKŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  3-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Lietuvos 

istorijos didybę po pasaulį skleidęs“ 

Prozininko, dramaturgo, lietuvių 

literatūros klasiko, literatūrinio 

folklorizmo pradininko, istorinių veikalų 

kūrėjo, profesoriaus, politinio veikėjo 

Vinco Krėvės-Mickevičiaus 140-osioms 

gimimo metinėms paminėti. 

2.  3-31 d. 

 

Šilutės kraštotyros draugijos pirmininkės Reginos 

Meškauskienės-Pečiulytės (Juknaičiai, Šilutės 

raj. sav.) riešinių paroda „Darbščių rankų 

padarytos, žėrūnėliais nusagstytos“ 

Mažosios Lietuvos kūrėjų darbų 

populiarinimui, tautodailės tradicijų  

ir vaizduojamojo meno sklaidai. 

3.  3-31 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Gimtinei 

– posmų karūna“ 

Poeto, profesoriaus, kunigo Jono 

Mačiulio (slapyv. – Maironis)  

160-osioms gimimo metinėms paminėti. 

4.  18 d.  

14.00 val. 

Virtualus kino seansas vyresniųjų klasių 

moksleiviams ir suaugusiems „Tai, kas lieka 

kelyje“ 

2022 m. tarptautinio žmogaus teisių 

dokumentinių filmų festivalio 

„Nepatogus kinas“ populiarinimui. 

5.  24 d. 

13.00 val. 

Edukacinis vidudienis 5-8 kl. mokiniams 

„Robotikos naujienos bibliotekoje“  
(renginio vedėjas – Mantas Iljinovas, 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios 

bibliotekos bibliotekinių  procesų automatizavimo 

specialistas) 

Pasaulinei informacinių technologijų 

plėtros dienai paminėti. 

6.  27 d. 

14.00 val. 

Virtualus kino seansas vyresniųjų klasių 

moksleiviams ir suaugusiems „Šiaurinė srovė“ 

2022 m. tarptautinio žmogaus teisių 

dokumentinių filmų festivalio 

„Nepatogus kinas“ populiarinimui. 
 

 

Pastabos:  

* Parodų ir renginių datos gali keistis. Maloniai kviečiame sekti bibliotekos naujienas Pagėgių savivaldybės 

Vydūno viešosios bibliotekos interneto svetainėje www.pagegiusvb.lt bei Vydūno viešosios bibliotekos, 

vaikų erdvės ir filialų socialinio tinklo „Facebook“ puslapiuose. Renginiai bus fotografuojami ir 

filmuojami, medžiaga viešinama bibliotekos reprezentaciniais tikslais. 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.pagegiusvb.lt/

